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วันที่   10 เมษายน  2566 

เรียน ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน
ประจํารอบ 6 เดือน ตั้งแต�วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ� 2566 ของกองทุนเป�ดอีสท�สปริง ชอร�ทเทอม อินคัม พลัส 
มายังท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ในป� 2565 ท่ีผ�านมา เศรษฐกิจโลกถูกกดดันอย�างต�อเนื่องจากเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึน ทั้งจากที่ระบบเศรษฐกิจที่เกิดความ
ไม�สมดุลกันระหว�างอุปสงค�และอุปทานของสินค�าภายหลังจากท่ีหลาย ๆ ประเทศสามารถกลับมาเป�ดประเทศและดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได�เป�นปกติ นอกจากนี้ยังประสบป�ญหาจากการขาดแคลนพลังงานจากการที่ประเทศมหาอํานาจคว่ําบาตรการ
นําเข�าพลังงานจากประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานในกลุ�มประเทศยุโรปที่ส�งผลกระทบต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และเงินเฟ�อ ซ่ึงเงินเฟ�อที่จะอยู�ในระดับสูงเป�นเวลานานจะกระตุ�นให�ธนาคารกลางข้ึนดอกเบี้ยที่ยาวนานกว�าคาด โดยจากเงินเฟ�อ
ที่ปรับตัวสูงข้ึนต�อเนื่องดังกล�าวส�งผลให�ธนาคารกลางต�าง ๆ ดําเนินนโยบายการเงินที่เข�มงวดข้ึนอย�างมาก ผ�านการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต�ต�นป�ที่ผ�านมา โดย Fed ได�ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราสูงที่ +75bps ติดต�อกัน 4 คร้ัง และ +50bps
ในการประชุมคร้ังสุดท้ายของป ี2565 อย�างไรก็ตาม จากตัวเลขเศรษฐกิจในช�วงปลายป�ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาค
การผลิตและบริการที่ปรับลดลงติดต�อกัน 4 เดือน ส�งผลให�การประชุมคร้ังแรกของป� 2566 (ก.พ.) FOMC มีมติข้ึนดอกเบี้ย
นโยบายในอัตราที่ลดลงเป�น 25bps เข�าสู�ระดับ 4.50-4.75% แต�ยังคงยืนยันที่จะดําเนินการข้ึนอัตราดอกเบี้ยต�อเนื่องในป� 2566 
นี้ เพ่ือวัตถุประสงค�การรักษาจุดยืนด�านนโยบายในการลดเงินเฟ�อให�กลับสู�ระดับเป�าหมายที่  2% อย�างไรก็ตาม ภาพรวม
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได� ด�วยแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 

สําหรับเศรษฐกิจไทย แม�ว�าจะยังคงเผชิญความท�าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท�ามกลางแรงกดดันเงินเฟ�อ
ที่มีอยู�อย�างต�อเนื่อง ประกอบกับการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก แต�เศรษฐกิจไทยยังคงทยอยฟ��นตัวต�อเนื่อง
ตั้งแต�ในช�วงคร่ึงหลังของป� 2565 โดยได�รับแรงสนับสนุนจากภาคการท�องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชน ที่จะช�วยหนุนให�
การจ�างงานในภาคบริการมีแนวโน�มฟ��นตัวในระยะข�างหน�า อย�างไรก็ตาม การส�งออกมีแนวโน�มหดตัวตามเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอ
ลง โดยเฉพาะการส�งออกไปยังประเทศคู�ค�าหลักอย�างสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะเข�าสูภาวะถดถอย 
สําหรับอัตราเงินเฟ�อทั่วไปยังคงขยายตัวสูงเกินกว�ากรอบบนเป�าหมายเงินเฟ�อของ ธปท.ที่ 3% โดยแม�ว�าป�จจุบันการขยายตัว
ของเงินเฟ�ออยู�ในอัตราชะลอตัว โดยล�าสุด (ก.พ. 2566) ขยายตัวที่ 3.79% (จาก 7-8%ในช�วงป�ที่ผ�านมา)  ตามการชะลอตัว
ของราคาสินค�าในกลุ�มอาหารที่มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต�ป�จจัยดังกล�าวยังคงเป�นข�อกังวลให�กับธนาคารกลางในการ
พิจารณาปรับข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนีใ้นป� 2565 ที่ผ�านมา ธปท.ทยอยข้ึนดอกเบี้ยรวม 3 คร้ัง คร้ังละ 25bps ท�ามกลางกระแส
การเร�งดําเนินนโยบายตึงตัวผ�านการปรับข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางท่ัวโลก คร้ังละ 50-75bps ที่นําโดยเฟดที่ เร่ิ มข้ึน
ดอกเบี้ยต้ังแต�เดิอนมีนาคม 2565 ที่ผ�านมา โดย ธปท. เน�นการให�น้ําหนักกับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม�ฟ��นตัวกลับสู�ระดับก�อนเกิด 
โควิด จึงข้ึนดอกเบี้ยแบบค�อยเป�นค�อยไป และในการประชุม กนง.คร้ังล�าสุด (ม.ค. 2566) ลงมติปรับดอกเบี้ยนโยบายข้ึนอีก 
25bps เข�าสู�ระดับ 1.50% 

สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทยในป� 2565 ที่ผ�านมาค�อนข�างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
86bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 75bps จากสิ้นป� 2564 ซ่ึงการปรับตัวดังกล�าว
ได�รับแรงกดดันจากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส�งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องเพ่ือสกัดเงินเฟ�อภายในประเทศ
ในช�วงป�ที่ผ�านมา อย�างไรก็ตาม แนวโน�มตลาดตราสารหนี้ไทยในป� 2566 คาดว�าจะชะลอความผันผวนลงได�บ�างหลังจากป�จจัย
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เร่ืองเงินเฟ�อและการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายได�สะท�อนในตลาดไปมากแล�ว  ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาด
ว�าจะถดถอย หรือมีอัตราการขยายตัวต่ํามีแนวโน�มที่ลดลง อาจส�งผลให�นักลงทุนเข�าลงทุนในตราสารหนี้เพ่ิมข้ึน จะเห็นได�จากใน
เดือนมกราคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยที่กลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

สําหรับนโยบายของกองทุนเป�ดอีสท�สปริง ชอร�ทเทอม อินคัม พลัส ยังคงเน�นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้จน
ครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทยที่มีอายุใกล�เคียงกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในด�านความสามารถในการชําระหนี้  (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด�าน
ตลาด (Market Risk)   

สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ด�วยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 
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รายงานการวิ เคราะห�ของบริษั ทหลั กทรัพย�จัดการกองทุ น อีสท� สปริ ง (ประเทศไทย) จํากั ด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเป�ดอีสท�สปริง ชอร�ทเทอม อินคัม พลัส 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป� 2565 ที่ผ�านมาเศรษฐกิจโลกถูกกดดันอย�างต�อเนื่องจากเงินเฟ�อท่ีเร�งตัวข้ึน ทั้งจากที่ระบบเศรษฐกิจทีเ่กิดความ
ไม�สมดุลกันระหว�างอุปสงค�และอุปทานของสินค�าภายหลังจากที่หลายๆ ประเทศสามารถกลับมาเป�ดประเทศและดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได�เป�นปกติ นอกจากนี้ยังประสบป�ญหาจากการขาดแคลนพลังงานจากการที่ประเทศมหาอํานาจคว่ําบาตรการ
นําเข�าพลังงานจากประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานในกลุ�มประเทศยุโรปที่ส�งผลกระทบต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และเงินเฟ�อ ซ่ึงเงินเฟ�อที่จะอยู�ในระดับสูงเป�นเวลานานจะกระตุ�นให�ธนาคารกลางข้ึนดอกเบี้ยที่ยาวนานกว�าคาด โดยจากเงินเฟ�อ
ที่ปรับตัวสูงข้ึนต�อเนื่องดังกล�าวส�งผลให�ธนาคารกลางต�าง ๆ ดําเนินนโยบายการเงินที่เข�มงวดข้ึนอย�างมาก ผ�านการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต�ต�นป�ที่ผ�านมา โดย Fed ได�ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราสูงที่ +75bps ติดต�อกัน 4 คร้ัง และ +50bps
ในการประชุมคร้ังสุดท้ายของป ี2565 อย�างไรก็ตามจากตัวเลขเศรษฐกิจในช�วงปลายป�ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาค
การผลิตและบริการที่ปรับลดลงติดต�อกัน 4 เดือน ส�งผลให�การประชุมคร้ังแรกของป� 2566 (ก.พ.) FOMC มีมติข้ึนดอกเบี้ย
นโยบายในอัตราที่ลดลงเป�น 25bps เข�าสู�ระดับ 4.50-4.75% แต�ยังคงยืนยันที่จะดําเนินการข้ึนอัตราดอกเบี้ยต�อเนื่องในป� 2566 
นี้ เพ่ือวัตถุประสงค�การรักษาจุดยืนด�านนโยบายในการลดเงินเฟ�อให�กลับสู�ระดับเป�าหมายที่  2% อย�างไรก็ตามภาพรวม
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตไปได� ด�วยแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร�งและอัตราการว�างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 

สําหรับเศรษฐกิจไทย แม�ว�าจะยังคงเผชิญความท�าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท�ามกลางแรงกดดันเงินเฟ�อ
ที่มีอยู�อย�างต�อเนื่อง ประกอบกับการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก แต�เศรษฐกิจไทยยังคงทยอยฟ��นตัวต�อเนื่อง
ตั้งแต�ในช�วงคร่ึงหลังของป� 2565 โดยได�รับแรงสนับสนุนจากภาคการท�องเที่ยวและการบริโภคของภาคเอกชน ที่จะช�วยหนุนให�
การจ�างงานในภาคบริการมีแนวโน�มฟ��นตัวในระยะข�างหน�า อย�างไรก็ตามการส�งออกมีแนวโน�มหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ลง โดยเฉพาะการส�งออกไปยังประเทศคู�ค�าหลักอย�างสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะเข�าสูภาวะถดถอย 
สําหรับอัตราเงินเฟ�อทั่วไปยังคงขยายตัวสูงเกินกว�ากรอบบนเป�าหมายเงินเฟ�อของ ธปท.ที่ 3% โดยแม�ว�าป�จจุบันการขยายตัว
ของเงินเฟ�ออยู�ในอัตราชะลอตัว โดยล�าสุด (ก.พ. 2566) ขยายตัวท่ี 3.79% (จาก 7-8%ในช�วงป�ที่ผ�านมา)  ตามการชะลอตัว
ของราคาสินค�าในกลุ�มอาหารที่มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต�ป�จจัยดังกล�าวยังคงเป�นข�อกังวลให�กับธนาคารกลางในการ
พิจารณาปรับข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนีใ้นป� 2565 ที่ผ�านมา ธปท.ทยอยข้ึนดอกเบี้ยรวม 3 คร้ัง คร้ังละ 25bps ท�ามกลางกระแส
การเร�งดําเนินนโยบายตึงตัวผ�านการปรับข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางท่ัวโลก คร้ังละ 50-75bps ที่นําโดยเฟดที่ เร่ิ มข้ึน
ดอกเบี้ยตั้งแต�เดิอนมีนาคม 2565 ที่ผ�านมา โดย ธปท. เน�นการให�น้ําหนักกับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม�ฟ��นตัวกลับสู�ระดับก�อนเกิดโค
วิด จึงข้ึนดอกเบี้ยแบบค�อยเป�นค�อยไป และในการประชุม กนง.คร้ังล�าสุด (ม.ค. 2566) ลงมติปรับดอกเบี้ยนโยบายข้ึนอีก 25bps 
เข�าสู�ระดับ 1.50% 

 

ตลาดตราสารหนี้ 

สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทยในป� 2565 ที่ผ�านมาค�อนข�างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยปรับตัวเพ่ิมข้ึนทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
86bps ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ป� ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 75bps จากสิ้นป� 2564 ซ่ึงการปรับตัวดังกล�าว
ได�รับแรงกดดันจากพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจาก Fed ส�งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่องเพ่ือสกัดเงินเฟ�อภายในประเทศ
ในช�วงป�ที่ผ�านมา อย�างไรก็ตามแนวโน�มตลาดตราสารหนี้ไทยในป� 2566 คาดว�าจะชะลอความผันผวนลงได�บ�างหลังจากป�จจัย
เรื่องเงินเฟ้อและการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สะท้อนในตลาดไปมากแลว้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาด



 

4 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

ว�าจะถดถอยหรือมีอัตราการขยายตัวตํ่ามีแนวโน�มท่ีลดลง อาจส�งผลให�นักลงทุนเข�าลงทุนในตราสารหนี้เพ่ิมข้ึน จะเห็นได�จากใน
เดือนมกราคม 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยที่กลับมาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ ยวกับการลงทุนเพื่ อเป�นทรัพย�สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้ งแต� 
วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ� 2566  

จากกลยุทธ�การลงทุนของกองทุนเป�ดอีสท�สปริง ชอร�ทเทอม อินคัม พลัส  เน�นลงทุนในตราสารหนี้อายุระยะสั้น เพ่ือ
ลดความผันผวนของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน และเหมาะสมกับกองทุนเป�ดท่ีให�ผู�ลงทุนสามารถซื้อขายหน�วยลงทุนได�ทุก
วัน รวมท้ังให�เหมาะสมกับแนวโน�มการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  นอกจากนี้ ทางกองทุนได�ปรับเพ่ิมสินทรัพย�ที่มี
สภาพคล�องสูงเพ่ือรองรับการไถ�ถอนหน�วยลงทุนให�เหมาะสม   อย�างไรก็ตามตราสารที่กองทุนลงทุนบางส่วนต้องตีมูลค่าตาม
ราคาตลาด จึงทําให�อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนได�ในบางวัน  

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

ไม่มี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่ม�เป�นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบป�บญัชีพร�อมทั้งการดาํเนนิการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้ห�งสิทธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

ไมม่ ี
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ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 28 ก.พ. 66 31 ส.ค. 65 28 ก.พ. 65** 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 9.9718 9.9957 9.998 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 10.0005 9.9718 9.9957 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดคร่ึงป ี +0.29% -0.24% -0.02% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐานระหว่างงวดคร่ึงปี +0.27% -0.26% -0.08% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 1,459 2,785 2,670 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 1,137 1,459 2,785 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 1,334 1,674 2,870 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -326 -1,320 +2,786 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.25% 0.63% 0.28% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่   

** จาก 14 ก.ย.64 ถึง 28 ก.พ.65    
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ดอสีท�สปริง ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ� 2566  

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
 1 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (30 พ.ย. 65) (31 ส.ค. 65) (28 ก.พ. 65) (14 ก.ย. 64) 

กองทุนเป�ดอีสท�สปริง ชอร�ทเทอม อินคัม พลัส +0.38% +0.29% +0.05% +0.02% 

เกณฑ�มาตรฐาน*** +0.22% +0.27% +0.01% +0.05% 

*** เกณฑ�มาตรฐาน     

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส�วน 30% และ   
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน�าเช่ือถือของผู�ออกตราสารอยู�ในระดับ BBB ข้ึนไป      
   อายุ 1-3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส�วน 25% และ 
3.ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน�าเช่ือถือของผู�ออกตราสารอยู�ในระดับ A- ข้ึนไป  
   ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส�วน 20% และ 
4.ดัชน ีBloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Hedged USD สัดส�วน 15% ปรับด�วยต�นทุนการป�องกันความ 
   เส่ียงด�านอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน และ 
5.ดัชน ีBloomberg 12 Month Short Term Bank Yield Hedged USD สัดส�วน 10% ปรับด�วยต�นทุนการป�องกันความเส่ียงด�านอัตรา 
   แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                        การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ� 2566 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม  (ราคาทุน 1,131,281,681.07  บาท) 1,120,520,485.00 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 27,666,148.68 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ยค�างรับ 5,348,331.89 

     จากการขายหน�วยลงทุน  1,000.00 

ลูกหนี้จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 1,131,771.19 

รวมสินทรัพย ์ 1,154,667,736.76 

  

หนีส้นิ  
เจ�าหนี้จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 16,280,473.21 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 150,638.22 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 1,221,899.45 

หนี้สินอ่ืน 9,827.49 

รวมหน้ีสิน 17,662,838.37 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 1,137,004,898.39 

  

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
  ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 1,136,940,864.25 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม  
     บัญชีปรับสมดุล 3,356,352.45 

     กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (3,292,318.31) 

     สินทรัพย�สุทธ ิ 1,137,004,898.39 

  

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 10.0005 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2566  (หน�วย) 113,694,086.4158 
 

 



 

9 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

กองทุนเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่28 กมุภาพนัธ� 2566 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 7,982,125.15 

     รวมรายได� 7,982,125.15 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 330,863.74 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 248,147.94 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 468,553.91 

     รวมค�าใช�จ�าย 1,047,565.59 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 6,934,559.56 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (4,343,990.09) 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 321,721.70 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� 7,605,150.12 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (10,868,198.88) 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 4,848,767.76 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (2,436,549.39) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได ้ 4,498,010.17 

หกั ภาษีเงินได� (1,159,028.71) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ 3,338,981.46 
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กองทุนเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั 
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ�  2566 
 กลุม่ของตราสาร มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 396,991,440.09 34.91% 
 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน เป�นผู�ออก  235,929,250.92 20.75% 
 ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 421,964,880.06 37.11% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 97,704,475.33 8.59% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

กองทุนเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ�  2566 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือน�อยกว�าหนึ่งป� 235,000,000 234,897,234.42 20.66% 
 อายุคงเหลือมากกว�าหนึ่งป� 50,000,000 49,360,169.50 4.34% 
 รวมพันธบัตร 284,257,403.92 25.00% 
 พันธบัตรต�างประเทศ 
 อายุคงเหลือน�อยกว�าหนึ่งป� 300,000,000 77,558,100.85 6.82% 
 อายุคงเหลือมากกว�าหนึ่งป� 1,000,000 35,175,935.32 3.09% 
 รวมพันธบัตรต่างประเทศ 112,734,036.17 9.91% 
 หุ�นกู� 
 Rating A+ 106,000,000 107,681,466.42 9.47% 
 Rating - 85,000,000 86,277,485.45 7.59% 
 Rating AA(tha) 56,000,000 55,454,756.56 4.88% 
 Rating AA 25,000,000 24,496,266.00 2.15% 
 Rating A-(tha) 20,000,000 19,928,505.20 1.75% 
 Rating A+(tha) 7,000,000 7,039,341.62 0.62% 
 Rating A 4,000,000 4,072,377.72 0.36% 
 รวมหุ้นกู ้ 304,950,198.97 26.82% 
 หุ�นกู�ต�างประเทศ 
 Rating BBB+ 2,300,000 85,363,170.03 7.51% 
 Rating A 1,000,000 31,651,511.06 2.78% 
 รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ 117,014,681.09 10.29% 
 หุ�นกู�ธนาคาร 
 Rating A+ 30,000,000 29,409,374.10 2.59% 
 รวมหุ้นกู้ธนาคาร 29,409,374.10 2.59% 
 หุ�นกู�ธนาคารต�างประเทศ 
 Rating AA- 2,962,000 112,138,438.58 9.86% 
 Rating A- 1,000,000 35,571,882.61 3.13% 
 Rating A 1,000,000 35,169,188.49 3.09% 
 Rating AA+(tha) 678,000 23,640,367.14 2.08% 
 รวมหุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ 206,519,876.82 18.16% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห� 35,000,000 35,235,652.05 3.10% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 27,678,277.76 2.43% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 62,913,929.81 5.53% 



 

12 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

  
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

   เงินฝากธนาคารต�างประเทศ 

 China Construction Bank Corp Singapore Branch 1,000,000 34,790,545.52 3.06% 
 รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ 34,790,545.52 3.06% 
 ทรัพย�สินอ่ืน -14,202,782.85 -1.25% 
 หนี้สินอื่น -1,382,365.16 -0.11% 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธ ิ 1,137,004,898.39 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 113,694,086.4158 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 10.0005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

กองทนุเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคัม พลัส 
       

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร 
       

ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ�  2566 
       

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ 
มูลค�าหน�าตั๋ว 

(บาท) 
 มูลค�าตามราคา
ตลาด (บาท) *1  

 มูลค�าตาม
ราคาตลาด 

(บาท)  

1 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23302B  2 มี.ค. 66 GOV 25,000,000.00 24,999,130.17 24,999,130.17 

2 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23316A  16 มี.ค. 66 GOV 25,000,000.00 24,990,756.84 24,990,756.84 

3 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23407B  7 เม.ย. 66 GOV 13,000,000.00 12,991,439.89 12,991,439.89 

4 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23417A  17 เม.ย. 66 GOV 5,000,000.00 4,991,034.60 4,991,034.60 

5 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23420A  20 เม.ย. 66 GOV 2,000,000.00 1,996,185.37 1,996,185.37 

6 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23427A  27 เม.ย. 66 GOV 18,000,000.00 17,960,872.36 17,960,872.36 

7 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23511B  11 พ.ค. 66 GOV 7,000,000.00 6,979,634.76 6,979,634.76 

8 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23518A  18 พ.ค. 66 GOV 10,000,000.00 9,968,684.67 9,968,684.67 

9 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB23525A  25 พ.ค. 66 GOV 85,000,000.00 84,717,877.86 84,717,877.86 

10 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CBF23724A  24 ก.ค. 66 GOV 45,000,000.00 45,154,818.90 45,301,617.90 

11 พันธบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง LB249A  17 ก.ย. 67 GOV 50,000,000.00 49,190,649.00 49,360,169.50 

12 พันธบัตรต�างประเทศ CHINA GOVT INTL BOND CHG24NBT  17 พ.ย. 67 - 1,000,000.00 35,175,935.32 35,175,935.32 

13 พันธบัตรต�างประเทศ Japan Sovereign JTD234BT  20 เม.ย. 66 A 100,000,000.00 25,843,743.46 25,843,743.46 

14 พันธบัตรต�างประเทศ Japan Sovereign JTDB23DB  20 ธ.ค. 66 A 200,000,000.00 51,714,357.39 51,714,357.39 

15 หุ�นกู� บมจ. ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ BEM245A  9 พ.ค. 67 A 4,000,000.00 4,033,346.48 4,072,377.72 

16 หุ�นกู� บมจ. เบอร�ล่ี ยุคเกอร� BJC249A  7 ก.ย. 67 A+ 46,000,000.00 46,020,451.14 46,000,412.62 

17 หุ�นกู� บมจ. ระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพ BTSC24NA  8 พ.ย. 67 A-(tha) 20,000,000.00 19,804,669.60 19,928,505.20 

18 หุ�นกู� บมจ. ซีพี ออลล� CPALL243B  27 มี.ค. 67 - 20,000,000.00 20,561,187.20 20,997,735.20 
 



 

14 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

กองทนุเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคัม พลัส 
       

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร (ต�อ) 
      

ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ�  2566 
       

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ชื่อหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ 
มูลค�าหน�าตั๋ว 

(บาท) 
 มูลค�าตามราคา
ตลาด (บาท) *1  

 มูลค�าตามราคา
ตลาด (บาท)  

19 หุ�นกู� บมจ. เจริญโภคภัณฑ�อาหาร CPF246A   5 มิ.ย. 67 A+ 15,000,000.00 15,097,338.00 15,203,365.35 

20 หุ�นกู� บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN253A   11 มี.ค. 68 AA 25,000,000.00 24,506,471.50 24,496,266.00 

21 หุ�นกู� บมจ. กัลฟ� เอ็นเนอร�จี ดีเวลลอปเมนท� GULF238A   19 ส.ค. 66 - 20,000,000.00 20,079,997.40 20,094,518.00 

22 หุ�นกู� บจ. นํ้าตาลมิตรผล MPSC249A   26 ก.ย. 67 A+ 20,000,000.00 20,686,268.80 21,096,570.20 

23 หุ�นกู� บจ. นํ้าตาลมิตรผล MPSC256B   29 มิ.ย. 68 A+ 25,000,000.00 25,244,378.50 25,381,118.25 

24 หุ�นกู� บมจ. ปูนซีเมนต�ไทย SCC254A   1 เม.ย. 68 A+(tha) 7,000,000.00 7,009,356.70 7,039,341.62 

25 หุ�นกู� บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ TBEV246A   11 มิ.ย. 67 AA(tha) 56,000,000.00 55,276,784.08 55,454,756.56 

26 หุ�นกู� บมจ. เงินติดล�อ TIDLOR234C   8 เม.ย. 66 - 35,000,000.00 34,971,969.20 35,114,654.05 

27 หุ�นกู� บมจ. เงินติดล�อ TIDLOR259A   13 ก.ย. 68 - 10,000,000.00 10,080,901.50 10,070,578.20 

28 หุ�นกู�ต�างประเทศ Hyundai Capital Services HY242ABT   26 ก.พ. 67 BBB+ 2,300,000.00 85,354,350.95 85,363,170.03 

29 หุ�นกู�ต�างประเทศ บมจ. ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล MIN264BT   19 เม.ย. 69 A 1,000,000.00 31,540,221.56 31,651,511.06 

30 หุ�นกู�ธนาคาร บมจ. บัตรกรุงไทย KTC241A   19 ม.ค. 67 A+ 30,000,000.00 29,409,374.10 29,409,374.10 

31 หุ�นกู�ธนาคารต�างประเทศ DBS Bank LTD/Singapore DBS234BT   11 เม.ย. 71 AA- 2,962,000.00 110,659,585.77 112,138,438.58 

32 หุ�นกู�ธนาคารต�างประเทศ KEB Hana Bank KEB23OBT   24 ต.ค. 66 A- 1,000,000.00 34,995,439.38 35,571,882.61 

33 หุ�นกู�ธนาคารต�างประเทศ บมจ. เอสซีบี เอกซ� SCB24NBT   11 ก.พ. 67 AA+(tha) 678,000.00 23,588,467.37 23,640,367.14 

34 หุ�นกู�ธนาคารต�างประเทศ Shinhan Bank SHN24OBT   16 ต.ค. 67 A 1,000,000.00 35,134,259.66 35,169,188.49 

35 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห� GHB F/D   17 ต.ค. 66 AAA(tha) 17,000,000.00 17,000,000.00 17,119,465.75 
 



 

15 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

กองทนุเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคัม พลัส 
       

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร (ต�อ) 
      

ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ�  2566 
       

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ 
มูลค�าหน�าตั๋ว 

(บาท) 
 มูลค�าตามราคา
ตลาด (บาท) *1  

 มูลค�าตามราคา
ตลาด (บาท)  

36 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห� GHB F/D   27 ต.ค. 66 AAA(tha) 18,000,000.00 18,000,000.00 18,116,186.30 

37 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   5,718,292.50 

38 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   10,565,459.11 

39 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   11,394,526.15 
40 

  

เงินฝากธนาคารต�างประเทศ 
  

China Construction Bank 
Corp Singapore Branch 

CCB236AB 
    

 21 มิ.ย. 66 
  

- 
  

1,000,000.00 
  

34,790,545.52 
  

34,790,545.52 
  

 รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 1,131,281,681.07  บาท)      1,120,520,485.00 1,152,590,046.40 

          

 หมายเหตุ *1 มูลค�าตามราคาตลาดท่ีไม�รวมดอกเบี้ยค�างรับ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้มีความเสี่ยง “น�อยที่สุด”  

 เม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล�วจะกําหนดให�แก�ตราสารทางการเงินที่ออก 

 หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน�าเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต�างจากผู�ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน�อย 

A(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ 

 สถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหนี้ได�ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

BBB(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดี มีความเป�นไปได�มากว�า 

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหน้ีได�ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต�อันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟ�ทช� โดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้จะ 

 ยอมให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมคีวามเสี่ยง "น�อยท่ีสุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแล�ว จะกําหนดให�กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน�าเช่ือถือสูงเป�น 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ ์"+" แสดงไว�เพ่ิมเติมจากอันดับความน�าเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น�าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�อาจเทียบเท�ากับกรณีที่ได�รับการจัดอันดับ 

 ความน�าเช่ือถือที่สูงกว�า 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ 

 กับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�แน�นอนมากข้ึนไปตาม 

 ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว�าตราสารที่ได�รับการจัดอันดับที่สูงกว�า 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงสุด และได�รับผล 

 กระทบน�อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงมาก แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับ AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูง แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับสูงกว�า 



 

17 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�ที่เพียงพอ แต�มีความอ�อนไหว 

 ต�อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีอ�อนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู�ในระดับสูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดีมาก มีสภาพคล�องท่ีดีมากและนักลงทุนจะได� 

 รับความคุ�มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว�าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู�ออกตราสารที่ได�รับอันดับเครดิตในระดับดังกล�าว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ด�วยจะได�รับความคุ�มครองด�านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น 

 ในระดับท่ีน�าพอใจ 

T3 ผู�ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได� 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess  

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.  

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เคร่ืองบ�งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว�ต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกต�างออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว�เพ่ิมเติมต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลักทั้งน้ี จะไม�มีการระบุสัญลักษณ�ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความ 

น�าเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากว�า "CCC(tha)" สําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม�มีการระบุสัญลักษณ� 

ต่อท้ายดงักล�าวสําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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กองทุนเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อนิคมั พลสั 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ� 2566 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.ย.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.ย.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566  ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 330.86 0.0250 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 248.15 0.0188 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 468.55 0.0354 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�มี   ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�มี   ไม�ม ี 

ภาษีเงินได ้ 1,159.03 0.0876 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 2,206.59 0.1668 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค�าทรัพย�สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กนัยายน 2565  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ� 2566   
     เท�ากับ 1,334,422,940.27 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 52.65% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละตอ่ปขีองมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ   ไม�ม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ดอสีท�สปรงิ ชอร�ทเทอม อินคมั พลสั 

สําหรับรอบ 6 เดือน ของรอบป�บัญชี 2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 กนัยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ� 2566) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

  - 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี  https://www.sec.or.th 

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ� 2566 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Agricultural Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 



 

21 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23 
  

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 Export Import Bank of Thailand ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

30 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

31 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

32 ING Bank NV ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Phatra Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 



 

22 กองทนุเปิดอีสทส์ปรงิ ชอรท์เทอม อินคมั พลสั 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

50 Societe Generale SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

53 TMBThanachart Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

55 Toronto-Dominion Bank/The ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

56 Trinity Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

57 UBS AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

58 United Overseas Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 


